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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Charvátová Denisa  
Název práce: Odraz stáří v seriálech pro děti 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka se držela (solidně zpracovaných) tezí, odchýlila se fakticky jen drobně ve struktuře výsledné práce. 
Všechny (i nerealizované) změny důkladně promýšlela a pečlivě konzultovala a výkladové hodnotě práce 
nepochybně prospěly.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka prokázala, že dokáže provést potřebnou rešerši relevantní literatury a shromážděné tituly zpracovat 
(někdy si neudržuje dostatečný kritický nadhled, zvláště u kompendií a učebnicových titulů). Vlastní analyzovaný 
materiál zpracovala spolehlivě a metodicky ukázněně a doplnila vhodným ilustračním materiálem. Práce je zcela 
jistě původní a zpracovaným tématem přispíví k rozvoji oboru. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 
3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je vystavěna logicky, diplomantka strukturu promýšlela a průběžně dopracovávala skutečně příkladným 
způsobem. Terminologii oboru autorka zvládá (jednoznačně pozitivní vyznění tohoto soudu mírně oslabuje užití 
slova "odraz" v názvu: část odpovědnosti za užití slova na sebe bere i vedoucí práce - po celou dobu vzniku 
práce totiž žil v omylu, že v názvu je "obraz"). Práce je napsána věcným výkladovým stylem a zjevně prošla 
korekturou (probleamtické je psaní V/v ve slově V/večerníček - autorka inklinuje k chápání slova jako propria, 
tedy jména postavičky, viz opakující se obrat "Večerníčkovy pohádky"). Práce je opatřena spolehlivým a 
propracovaným poznámkovým aparátem, poněkud samoúčelná a v práci minimálně využitá je příloha obsahující 
výčet shlédnutých dílů večerníčků. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka předložila zajímavou, pečlivě zpracovanou a inspirativní práci, která bezpochyby splňuje nároky 
kladené na kvalifikační práce na magisterské úrovni. Věcně je na práci hodnotná i úspěšná snaha o využití 
poznatků z dalších disciplín, především sociologie a vývojové psychologie, ale také naratologie. Obsahovou 
hodnotu práce posiluje i její struktura a pečlivost zpracování. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


